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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนมกราคม  พ.ศ.2566 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งซ่อมรถบรรทุกน ้า
อเนกประสงค ์ทะเบียน 
บม-2193 

9,900.- - เฉพาะเจาะจง นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  
ราคา 9,900.-บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ  ราคา 
9,900.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-211/66                                                  
ลงวนัท่ี 3 ม.ค. 2566 

2 
 

จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.8 เดือน
ธนัวาคม 

3,155.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 3,155.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 3,155.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-212/66                                                  
ลงวนัท่ี 5 ม.ค. 2566 

3 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.4 เดือน
ธนัวาคม 

2,885.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 2,885.-
บาท 

นางสาวศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 2,885.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-213/66                                                  
ลงวนัท่ี 5 ม.ค. 2566 

4 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.9 เดือน
ธนัวาคม 

4,890.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 4,890.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 4,890.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-214/66                                                  
ลงวนัท่ี 5 ม.ค. 2566 

5 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.5 เดือน
ตุลาคม 

5,590.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 5,590.-บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา 5,590.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง ใน
ระยะ 2 ปี งบประมาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-215/66                                                  
ลงวนัท่ี 5 ม.ค. 2566 

6 จา้งเหมาท าตรายางหมึก
ในตวั มีกรอบ งาน
การศึกษา อบต.ส าเภาล่ม 
1 อนั 

730.- - เฉพาะเจาะจง แหม่ม  ตรายาง  ราคา 
730.-บาท 

แหม่ม  ตรายาง  ราคา 
730.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-216/66                                                  
ลงวนัท่ี 9 ม.ค. 2566 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 
ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน 
(ป้องกนั)เดือน ม.ค.66 

6,900.- - เฉพาะเจาะจง นายมานิจ  โตเหลก็  
ราคา 6,900.-บาท 

นายมานิจ  โตเหลก็  
ราคา 6,900.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-217/66                                                
ลงวนัท่ี 9 ม.ค. 2566 

8 ซ้ือกรวยจราจรมีแถบสี
สะทอ้นแสง ขนาด 70 ซม. 
จ านวน 30 อนั และกระบอก
ไฟกระพริบ 2 ระดบั 10อนั 

20,900.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 20,900.-บาท 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 20,900.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-218/66                                                  
ลงวนัท่ี 9 ม.ค. 2566 

9 ซ้ือชุดโซฟารับแขก โซฟา
ขนาด 3 ท่ีนัง่ 1 ตวั , โซฟา 1 
ท่ีนัง่ 1 ตวั และโต๊ะกลาง 1 ชุด 

16,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั ปิยะผล
เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั  
ราคา 16,500.-บาท 

บริษทั ปิยะผล
เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั  
ราคา 16,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-219/66                                                  
ลงวนัท่ี 9 ม.ค. 2566 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดิน วดัขนุพรหม 
ม.5 ต าบลส าเภาล่ม 

3,745.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสมชาย  มอเตอร์  
ราคา 3,745.-บาท 

ร้านสมชาย  มอเตอร์  
ราคา 3,745.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ี
และมีความพร้อมท่ีจะ
ท างานจา้ง และเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน 

CNTR-220/66                                                  
ลงวนัท่ี 12 ม.ค. 

2566 

11 จา้งเหมาซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ รหสัครุภณัฑ ์
416-50-0013    1 เคร่ือง 

2,900.- - เฉพาะเจาะจง 
 

สไมล ์ ซัพพลาย  
ราคา 2,900.-บาท 

สไมล ์ ซัพพลาย  ราคา 
2,900.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-221/66                                                  
ลงวนัท่ี 12 ม.ค. 

2566 
12 

 
 

จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา
และค่าขยะ ม.7 เดือน
ธนัวาคม 

6,735.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 6,735.-บาท 

นางนกแกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 6,735.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-222/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
13 ซ้ือวสัดุส านกังาน  11 

รายการ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 

3,682.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 3,682.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา 3,682.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-223/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7 
รายการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
วดัพุทไธศวรรย ์

3,205.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 3,205.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 3,205.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-224/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
15 ซ้ือน ้ายาก าจดัแมลง  

จ านวน 4 ขวด 
520.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 520.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 520.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-225/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
16 ซ้ือกุญแจ  จ านวน 2 อนั 715.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 715.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 715.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-226/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
17 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 

จ านวน 5 รายการ 
23,840.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
23,840.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
23,840.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-227/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
18 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  

จ านวน 15 รายการ 
5,995.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 5,995.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 5,995.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-228/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
19 ซ้ือวสัดุส านกังาน  จ านวน 

4 รายการ 
9,420.- - เฉพาะเจาะจง 

 
 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 9,420.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 9,420.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-229/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
20 ซ้ือวสัดุส านกังาน  จ านวน 

3 รายการ กองคลงั 
8,630.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  

เนอร่ี ราคา 8,630.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 8,630.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-230/66                                                  
ลงวนัท่ี 13 ม.ค. 

2566 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

21 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ
ค่าขยะ ม.6 เดือนธนัวาคม 

6,350.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 6,350.-บาท 

นายเสง่ียม  อบรม
ชอบ ราคา 6,350.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-231/66                                                  
ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 

2566 
22 จ่งเหมาท าตรายางแบบธรรมดา 

มีกรอบ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลส าเภาล่ม จ านวน 1 อนั 

1,400.- - เฉพาะเจาะจง 
 

แหม่ม  ตรายาง  ราคา 
1,400.-บาท 

แหม่ม  ตรายาง  ราคา 
1,400.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-232/66                                                  
ลงวนัท่ี 17 ม.ค. 

2566 
23 

 
ซ้ือครุภณัฑเ์กา้อี้ส าหรับผูบ้ริหาร 
ใชใ้นห้องประชุมสภาอบต. 2 ตวั 
เกา้อี้ส าหรับผูบ้ริหาร 1 ตวั เกา้อี้
ส าหรับประชุมสภาอบต. 23 ตวั 

125,700.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 125,700.-บาท 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 125,700.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-233/66                                                  
ลงวนัท่ี 18 ม.ค. 

2566 

24 ซ้ือชุดโซฟา ขนาด 3 ท่ีนัง่ 1 
ตวั , โซฟา 1 ท่ีนัง่ 1 ตวั และ
โต๊ะกลาง 1 ตวั 

22,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 22,000.-บาท 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 22,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-234/66                                                  
ลงวนัท่ี 18 ม.ค. 

2566 
25 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 

จ านวน 50 รีม ส านกัปลดั 
6,750.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 6,750.-
บาท 

ร้านวรรณวิมลสเตชัน่  
เนอร่ี ราคา 6,750.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-235/66                                                  
ลงวนัท่ี 18 ม.ค. 

2566 
26 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 

3 รายการ 
1,257.25 - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา  1,257.25 
บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย  ราคา  1,257.25 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-236/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 

2566 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

27 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 
รายการ 

570.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
570.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
570.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-237/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 

2566 
28 จา้งเหมาท าตรายางหมึกในตวั 

(นายสมบติั  บุตรบุญตอม) 
จ านวน 1 อนั 

400.- - เฉพาะเจาะจง 
 

แหม่ม  ตรายาง  
ราคา 400.-บาท 

แหม่ม  ตรายาง  
ราคา 400.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-238/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 

2566 
29 ซ้ือโต๊ะพบัหนา้ขาว ขนาด 

60x150x75ซม. จ านวน 200 
ตวั 

30,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
30,000.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
30,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-239/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 

2566 
30 เติมน ้ายาดบัเพลิงชนิดเคมีแห้ง 

15 ปอนด ์93 ใบ, เติมน ้ายา
ดบัเพลิงชนิดเคมีแห้ง 10 ปอนด ์
7 ใบ 

74,300.- - เฉพาะเจาะจง 
 

อยธุยาการดบัเพลิง  
ราคา 74,300.-บาท 

อยธุยาการดบัเพลิง  
ราคา 74,300.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-241/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 

2566 

31 ซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขยะ
มูลฝอย จ านวน 8,500 ชุด 

21,250.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั สยามโลคอ
ลอินโนเวชัน่ จ ากดั  
ราคา 21,250.-บาท 

บริษทั สยามโลคอ
ลอินโนเวชัน่ จ ากดั  
ราคา 21,250.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-242/66                                                  
ลงวนัท่ี 20 ม.ค. 

2566 
32 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะ ม. เดือนธนัวาคม 
975.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางวรพร  เฉลิม
ชวลิต  ราคา 975.-
บาท 

นางวรพร  เฉลิม
ชวลิต  ราคา 975.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-243/66                                                  
ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 

2566 

33 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
ซิงคล์า้งจาน จ านวน 1 อนั 

1,130.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
1,130.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 
1,130.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-244/66                                                  
ลงวนัท่ี 26 ม.ค. 

2566 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

34 จา้งเหมาบ ารุงและซ่อมแซม
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 
พร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า 
หมายเลขทะเบียน 84-0239 
พระนครศรีอยธุยา 

8,051.22 - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทั อยธุยาอีซูซุ
เซลส์ จ ากดั (สาขา 
ส านกังานใหญ่)   
ราคา 8,051.22บาท 

บริษทั อยธุยาอีซูซุ
เซลส์ จ ากดั (สาขา 
ส านกังานใหญ่)   ราคา 
8,051.22บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-245/66                                                  
ลงวนัท่ี 23 ม.ค. 

2566 

35 ตูใ้ส่ถงัดบัเพลิงชนิดถงัคู่  
จ านวน 50 ใบ เพื่อใชใ้นงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

132,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

อยธุยาการดบัเพลิง  
ราคา 132,500.-บาท 

อยธุยาการดบัเพลิง  
ราคา 132,500.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-247/66                                                  
ลงวนัท่ี 25 ม.ค. 

2566 
36 ซ้ือโทรศพัทต์ั้งโต๊ะ แบบใช้

สาย จ านวน 10 เคร่ือง 
18,752.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลายราคา 18,752.-
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลายราคา 18,752.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-248/66                                                  
ลงวนัท่ี 26 ม.ค. 

2566 

37 ซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี แบบ 
SMART TV ขนาด 55 น้ิว 

23,000.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลายราคา 23,000.-
บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลายราคา 23,000.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-249/66                                                  
ลงวนัท่ี 27 ม.ค. 

2566 

38 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ขนาด
บรรจุ 20กก./ถุง จ านวน 500ถุง 

70,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 70,000.-บาท 

นายณพงศ ์ เลิศฤทธ์ิ  
ราคา 70,000.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-250/66                                                  
ลงวนัท่ี 27 ม.ค. 

2566 
39 เก็บค่าน ้าประปาและค่าขยะ 

หมู่ท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 65 
5,435.- - เฉพาะเจาะจง 

 
น.ส.นิตยา  ขนัธสร 
ราคา 5,435.-บาท 

น.ส.นิตยา  ขนัธสร 
ราคา 5,435.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี 
งบประมาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-252/66                                                  
ลงวนัท่ี 31 ม.ค. 

2566 



 


